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PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29 Noiembrie 2011, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni,
convocata prin dispozitia primarului nr.587/21 Noiembrie 2011

In sala de sedinte a Primariei comunei Ulmeni, judetul Calarasi, astazi data de
mai sus se desfasoara lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmeni,
convocata de domnul primar Uleia Gheorghe , in conformitate cu prevederile art.39
alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare..
La lucrarile sedintei participa un numar 15 , din totalul de 15 consilieri in
functie , doamna Manciu Anisoara – secretar comuna , doamna Istrate Eugenia,
doamna Micu Mariana si domnul Mitan Marian.
Sedinta este publica.
Domnul primar Uleia Gheorghe , deschide lucrarile sedintei si supune spre
aprobarea celor prezenti urmatoarele proiecte de hotarare;
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011.
2.Proiect de hotarare privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor , valorilor si
protectia persoanelor pe anul 2012.
3.Proiect de hotarare privind necesitatea aprobarii impozitelor si taxelor locale pe anul 2012.
4. Diverse.
Potrivit art. 43 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare se suplimenteaza ordinea de zi cu urmatorul proiect;
5. Proiect de hotarare privind concesionarea unei suprafete de 25 mp teren intravilan situat in
curtea Scolii nr.3 Ulmeni, pentru amplasarea unui pilon de antena necesar postului de radio Voces
Campi Calarasi.

Domnul Penu Gheorghe in calitate de presedinte de sedinta , preia lucrarile
sedintei si da cuvintul doamnei Manciu Anisoara secretar comuna pentru a prezenta
procesul verbal incheiat in sedinta anterioara. Nefiind discutii se supune la vot
procesul verbal , care este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 al Ordinii de zi . Proiect de hotarare privind
aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011.
Se da cuvintul doamnei Istrate Eugenia , pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare.

Se da cuvintul domnului Pache Dumitru pentru a prezenta raportul de avizare
din partea comisiei de specialitate .
Se trece la discutii; domnii consilieri se refera la zgura care a fost asezata pe unele
strazi, primind informatii ca actiunea va continua si pe alte strazi, unde este necesara.
Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat
cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.27/2011.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind
organizarea pazei obiectivelor, bunurilor , valorilor si protectia persoanelor pe
anul 2012.
Se da cuvintul domnului Catana Ion , pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare
Se da cuvintul domnului Pache Dumitru pentru a prezenta raportul de avizare
din partea comisiei de specialitate .
Se trece la discutii; au fost analizate toate cererile privind scutirea de la plata pazei
care au fost aprobate in totalitate.
Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat
cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.28/2011.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind necesitatea
aprobarii impozitelor si taxelor locale pe anul 2012.
Se da cuvintul domnului Mitan Marian , pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare
Se da cuvintul domnului Pache Dumitru pentru a prezenta raportul de avizare
din partea comisiei de specialitate .
Se trece la discutii; domnul Mitan Marian precizeaza ca valoarea taxelor si
impozitelor locale pentru anul 2012, este aceeasi din anul 2011.
Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat
cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.29/2011.
Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi. . Proiect de hotarare privind concesionarea
unei suprafete de 25 mp teren intravilan situat in curtea Scolii nr.3 Ulmeni, pentru
amplasarea unui pilon de antenna, necesar postului de radio Voces Campi Calarasi.
Se da cuvintul doamnei Micu Mariana , pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare
Se consulta atit comisia , cit si toti consilierii, dindu-se un aviz favorabil,
urmind ca raportul de avizare din partea comisiei de specialitate , sa fie depus
ulterior.
Se trece la discutii; se stabileste comisia de licitatie, se fac propuneri ; domnul
Tanase il propune pe domnul Mustatea Zamfir, iar domnul Anton il propune pe domnul

Pache Dumitru.Fiecare propunere este supusa la vot in mod individual, fiind aprobata cu
14 voturi pentru. Se stabileste pretul minim de pornire de 500 lei/an pentru intreaga
suparafata de 25 mp.
Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat
cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.30/2011.
Se trece la punctul Diverse. Domnul primar se refera la faptul ca se apropie
“Pomul de iarna” si solicita sa se stabileasca o suma cu care sa cotizeze fiecare consilier.
Fiind diverse propuneri , s-a stabilit suma de 150 lei din partea fiecaruia.
Nemaifiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta multumeste penmtru
participare si declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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